
الستبعاد؛ وقال ل؛ وقلنا: إنه اسم استفهام))  أنى )) (( قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها ((هذه احلال 

بعضهم: إنه لالستعجال والتمين، كأنه يقول: مىت حييي اهللا هذه القرية بعد موا، وقد كانت باألمس قرية مزدهرة 

ما كانت من قبل؛ أو أن املعىن أنه استبعد حسب تصوره، استبعد  يهابالسكان والتجارة وغري ذلك فمىت يعود عل

سابقا وقال كيف حييي اهللا هذه القرية بعد موا؛ ومساها ميتة ألا   ما كانأن اهللا عزوجل يعيد إىل هذه القرية 

ن كان هو يف كانت باألول عامرة، عامرة بالسكان وسيتبني لنا فيما بعد أن املوت واحلياة قد يوصف به اجلماد وإ

)) ولكن اهللا عزوجل رحم هذا الرجل؛  قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موته األصل غري قابل للحياة واملوت؛ ((

واهللا سبحانه وتعاىل قد يهيئ ويقيض لإلنسان من األمور الكونية ما يزداد به إميانا؛ إما بأن يدعوا اهللا عزوجل 

؛  ذلك إمياناى أمور أخرى تيسر له؛ فيزداد بة الشك؛ وإما أن ير فيستجيب اهللا دعوته ويعرف أن هذه إجابة دعو 

ربه؛ إذا رأى أموره  ذكر؛ كيف؟ يعرف أنه قد غفل عن ...بل رمبا يزداد إميانا إذا رأى أمورا تتعسر عليه و

حينئذ يعرف أن اهللا قد أغفل هكذا يتعب عليه وإذا املصلحة يف عدم ذلك؛ و   . . .تتناقض، يصلح الشيء و 

)) فإذا عرفت  وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قلبه عن ذكره؛ ألن اهللا يقول: ((

فاعلم أن يف قلبك غفلة عن ذكر اهللا؛ وهذا يزداد به إميان اإلنسان؛ املهم أن ....فرطت ما تستفيد  كأن أمور 

قد جيريها اهللا عزوجل على يد أوليائه تقوية إلميام، أو  ؛ والكراماتعليه ذه الكرامةعزوجل هذا الرجل من اهللا 

إحقاقا للحق؛ يعين تثبيتا هلذا اإلنسان أو إحقاقا حلق أن حيتاج الناس إىل إحقاقه يكون عاما؛ فمثال: الذي جرى 

أخذ فمن ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهللا عنه بعد أن رأى مات صاحب له يف املنام وقال: إنه مر علي رجل 

ذهب إىل خالد بن الوليد  ...أصبح الرجلفلما الدرع ووضعه حتت برمة يف أطراف القوم وعنده فرس تسنت؛  مين

كان الذي رأيت فيه، راح إىل املكان ووجد األمر كما وصف صاحبه؛ املفحص ا،  فحصاوأخربه مبا رأى قال يال 

  ثابت ماله بعد موتهعلى نوع من الكرامات بالشك أن اهللا حفظ  هذه

وقد يكون للحاجة، حلاجة املسلمني إىل هذه الكرامة كالذي وقع لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه حني كان  

يفتح بالد الفرس بلدا بلدا حىت وصل إىل ر دجلة؛ ملا وصل إىل ر دجلة وجد الفرس قد كسروا السفن 

دى سلمان الفارسي رضي اهللا عنه فقال له: واجلسور، أغرقوا السفن وكسروا اجلسور ما يقدر يتجاوز؛ يقال: إنه نا

يف اخلندق؛ قال:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلى أعطنا من كيدهم؛ ألن سلمان الفارسي هو الذي أشار 

إن كانوا على االستقامة واحلق  ظر يف العسكرواهللا ما عندي شيء؛ حبر، ر جيري ما عندي شيء؛ لكن دعين أن

مة؛ وليست هذه األمة بأدىن من بين إسرائيل الذين فلق اهللا هلم البحر؛ ولكن دعين فإن اهللا سينصر هذه األ

رهبان بالليل فرسان يف النهار؛ يف الليل قيام خشوع بكاء؛ ويف . . .اجليش يتفقدأمهلين؛ ذهب الرجل سلمان 



على أحسن حال؛ ولكن واجلهاد؛ رجع إليه وقال: واهللا رأيت القوم  بالنهار ليس هلم هم إال إصالح شئون احلر 

اجليش تتجهزوا وقال: إين واقف  عنه رأى أن يعرب النهر فأمر بتوكل على اهللا؛ فكر سعد بن أيب وقاص رضي اهللا

على النهر ومكرب ثالثا فإذا كربت الثالثة فاعربوا باسم اهللا؛ فلما كرب ثالثا عربوا على النهر، عربوا على النهر جيري 

ن الفرس إذا أالفرسان واإلبل والرجال على أرجلهم ما غرق أحد حىت إم ذكروا ؛ و ما هو حبر، جيري جريان

 آهمعرب النهر؛ ملا عربوا النهر ور  تعبت قيض اهللا هلا ربوة فوقفت عليه تسرتيح؛ ألن اهللا على كل شيء قدير؛ حىت

اهربوا فهربوا مث دخلت اجليوش  الفرس قالوا: واهللا أنتم ما تقاتلون إنسا وإمنا تقاتلون جنا وال طاقة لكم م يال

اإلسالمية وال نقول العربية كما يقوله القوميون قاتلهم اهللا؛ نقول: دخلت اجليوش اإلسالمية إىل عاصمة الفرس 

املدائن وأتوا على تاج كسرى، تاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه، كبري يعين ما محلوه إال على مجلني حىت نقلوه 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه؛ من أين؟ من وراء النهر إىل املدينة؛ قالوا إم نقلوه على مجلني،  إىل أمري املؤمنني عمر

سفن حىت وضع بني يدي أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه؛  ضهم ببعض؛ ما يف السيارات وال يفمجلني ربط بع

حلصى؛ يوضع تاج كسرى بني يديه ؟ ا وال يتوسد إال الرمل يف املسجد أو اعهذا الرجل الذي ال يلبس إال ثوبا مرق

وهللا العزة ولرسوله  العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني؛ ليست بكثرة اجليوش وال بقوا ولكنها بإذن اهللا عزوجل ((
هر مرصع ا ما )) ؛ ملا رأى عمر رضي اهللا عنه هذا التاج الآللئ واجلوا وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون

ال: واهللا إن قوما أدوا هذا ألمناء ـ اهللا أكرب ـ ولكن نقول: صاروا أمناء ملا كنت أمينا، ملا  ق ةفقد منه وال واحد

سعد بن أيب وقاص رضي لت  وقعيتال ههذإن كنت أمينا صاروا أمناء، وملا عدلت صاروا عدوال؛ املهم أن نقول 

ألن ما عندهم سفن وال جسور اهللا عنه كرامة؛ يقصد ا أيش؟ نعم حاجة املسلمني إىل ذلك؛ دفع حاجتهم 

   .البحرين ااحلضرمي رضي اهللا عنه حني غز بن حتتاج إىل هذا؛ ووقع حنو ذلك للعالء 

)) أماته اهللا عزوجل مائة عام،  اأنى يحيي هذه اهللا بعد موته فهذه الكرامة حصلت هلذا الرجل الذي قال: (( 

)) سبق قبل قليل أن بعض العلماء يقول:  مائة عام وقوله: ((أماته موتا حقيقيا ما هو نوم، موتا حقيقيا مث بعثه؛ 

يعين ما هو ميتد؛ ولكن )) ألن املوت موت معىن يرد على اإلنسان وميوت  أماته إن مائة عام ليس متعلقا بـ((

 ق ؛ أو إنه متعللاملعىن واضح سواء قلنا: إنه على تقدير عامفهو اإلبقاء أبقاه اهللا؛ وعلى كل حال  الذي امتد

)) مائة عام، مائة عندي أنا فيها ألف بني امليم واهلمزة؛ وامليم مكسورة،  أماته اهللا مائة عام )) نعم؟ ((أماته بـ((

امليم مكسورة؛ واأللف عليها دائرة، عليها دائرة إشارة إىل أن األلف هذه تكتب وال ينطق ا؛ وذا نعرف خطأ 

احلمامة يف املشية جاء يوم من األيام بيقولون إنه أراد أن يقتدي  الذي ضيعوا مشيتهم ومشية احلمامة؛ الغراب

فال هذا وال هذا؛ يف ناس اآلن يقولون: مائة  فإذا قد ضيعجاء يرجع ملشيته األوىل  يريد يقلد محامة عجز يقلدها



بية، مائة عام؛ عام كيف ينطقون ا؟ مائة سبحان اهللا امليم مكسورة وأنت تقول مائة؟ هذه اللغة ما هي لغة العر 

كتاب املعاصرين ال؛ طيب بالنسبة بعض العلماء بعض  دلهومن قال مائة يف القرآن فقد حلن حلنا جيب عليه أن يع

كفئة يعين ميم ومهزة وتاء مئة عام وهذا صحيح ألنه مادام؛ خل   قالوا: مادامت املسألة فيها تشويش فلنكتب مائة

قالوا من العوم  ؟مشتقةمن أين ))  عام)) كلمة (( مائة عام األلف؛ طيب قوله: (( تبقىالناس يكتبون عشان 

واضح على هذا ول األربعة؛ هكذا قال بعضهم فصاألربعة على ال ربوجوهو السباحة ألن الشمس تسبح على ال

احد من هذه ؛ وهي الربيع، والصيف، واخلريف ، والشتاء؛ كل و األربعة لو فصالالشمس على  تدورالزم الرأي  

  املذكورة يف قوله: جالفصول له ثالثة من الربو 

                                                      حمل فثور فجوزاء فسرطان    فأسد  سنبلة  ميزان"  
  " فعقرب قوس فجدي فكذا       دلو وذي آخرها الحيتان

  اثنا عشر برج للفصول األربعة كل واحد من الفصول له ثالثة. هذه

)) غري مشتقة؛ فهي مثل كلمة باب وساج وما أشبه ذلك من الكلمات اليت ليس هلا  عام وقيل: إن كلمة ((

أماته مائة عام مث  )) ثم بعثه مائة عام ((املعىن معروف فاشتقاق؛ وأا كالسنة يعين ليس هلا اشتقاق؛ وأيا كان 

بعثه؛ ولعلكم تقولون املتوقع أن يقول: مث أحياه ليقابل أماته؛ لكن البعث أبلغ؛ ألن البعث فيه انزجار وسرعة 

وهلذا نقول: انبعث الغبار بالريح، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأيت بسرعة واندفاع؛ فهذا 

   .كن، كن حيا فكان حيا  الرجل بعثه اهللا بكلمة واحدة قال:

)) الشك أن فيها ضمريا مسترتا يعود  قال )) قوله: (( ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم (( 

على اهللا؛ ألنه قال أماته مث بعثه قال كم لبثت أي اهللا؛ فهل هو اهللا عزوجل أو هو ملك من مالئكته؟ أما ظاهر 

نع من أن اهللا تعاىل يقول هذا يسمع كالمه وإن مل يره كما أمسع موسى ومل يره القرآن فالقائل هو اهللا ؛ وال ما

وكما أمسع حممدا صلى اهللا عليه وسلم كالمه يف املعراج ومل يره؛ وأما من قال إنه قال أي قال اهللا له بواسطة ملك 

ه على ؤ اجب إجرامن املالئكة؛ فالشك أن هذا عدول عن الظاهر؛ إن جاء به نص عن معصوم وإال فإن الو 

  مة: من قال لكم قال له امللك؟ القرآناظاهره، على ظاهره؛ ألننا لو قلنا: قال له امللك؛ فيقول لنا ربنا يوم القي

)) أي اهللا؛ كيف نقول ملك؛ فالواجب إجراء  قال )) من؟ اهللا؛ (( ثم بعثه )) الفاعل اهللا ؛ (( أماته اهللا ((

)) يعين كم لبثت من املدة؛ فاملدة مائة  قال كم لبثت جيب املصري إليه؛ ((النص على ظاهره حىت يقوم الدليل 

)) كيف يوما أو بعض يوم يعين؟ إما هذا وإال هذا على الشك؟ أو على  قال لبثت يوما أو بعض يوم عام؛ ((



نهار؛ فقال لبثت التنويع؟ على الشك؛ قال العلماء وإمنا قال ذلك ألن اهللا أماته يف أول النهار وأحياه يف آخر ال

   .هو اليوم الثاين من موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم األولهذا يوما إن كان 

بل  )) وبل هذه لإلضراب؛ إبطايل وإال انتقايل؟ إبطايل يعين بل مل تلبث يوما أو بعض يوم (( بل قال اهللا له: (( 
نضرب  ه هذه املدة، ما هي قصرية؛ لكن لنا أن)) اهللا اكرب مائة سنة وهو ما علم كيف مرت علي لبثت مائة عام

ويشتكون الليل عليه من الطول؟ طويل جدا، يكون أطول الليل؛ إذا  يف ليايل الشتاء هرمثال للنائم، النائم إذا س

 إن كان اهللالعشاء ومل يستيقظ إال بأذان الفجر ما كأنه شيء، كأنه حلظة من اللحظات السيما  ىصلأن بعد نام 

دث ا نفسه وهو ما شاء اهللا يروح عليه الليل حلظة نعم؟ املهم أن حيمنع من احللوم الشيطانية أو النفسية اليت 

فانظر إلى  لبدن تستوجب أن يكون الزمن قصريا؛ قال اهللا تعاىل له: ((لهذا فيه دليل على أن مفارقة الروح 
والشراب، طعام وشراب بقي مائة سنة يأتيه الليل  )) اهللا اكرب، انظر إىل الطعام طعامك وشرابك لم يتسنه

والنهار والرياح واألمطار واحلر والربد ومع ذلك ما تغري؛ هل هذا على جاري العادة؟ ما هو على جار العادة؛ 

يوم الثاين أو الثالث حسب اجلو؛ لكن مائة عام ما تغري؛ وقد قيل: إن الذي  ممكن يف الجار العادة مىت يتغري؟ 

بقي كل هذه مائة عام و تني ونبيذ أو عنب؛ ولكن حنن ال يهمنا املهم أنه طعام، أن معه طعاما وشرابا  كان معه

)) أي مل يتسنن  لم يتسنه ؛ بعضهم إنه ((ه)) هل هي من السنة؟ وإال من السن لم يتسنه ومل يتغري؛ طيب ((

)) أي متغري؛ ولكن أبدلت النون ألفا؛  نمن حمإ مسنو  أي مل يتغري؛ ألن السنة التغري كما قال اهللا تعاىل: ((

كما تبدل   فيها ألف حمذوف؛ وأصلها مل يتسنا فحذفت األلف فأبدلت النون ألفاأن )) الشك  لم يتسنه ألن ((

)) يعين يتمطط هذا أصله؛  ثم ذهب إلى أهله يتمطى الطاء مع تكرارها مع أختها ألفا كما يف قوله تعاىل: ((

  )) لم يتسنه((  هذه تفسري أو تصريف يتسنه؛ كذا يا عبد اهللا ؟ ويش قلنا ؟ الذي قبله.

حلم وال عصب عظام متناثرة يف ال ما فيه  ؛)) نظر إىل محاره وجد أن احلمار عظام تلوح وانظر إلى حمارك ((

أن  بصدد احلمار مات وذهب حلمه وعصبه وجلده والطعام الذي كان أليس يف هذا أعظم عربة؟ أن األرض؛

يف هذا آية عظيمة هللا عزوجل أنه قادر على أن يبقي ما يتغري فال يتغري كما يف الطعام  يتغري يف يوم وليلة مل يتغري؟

  والشراب يف مقابلته أن يكون هذا الذي يف العادة أبقى من الطعام والشراب هو الذي تغري.

تقدير: لتعلم الواملعطوف عليه حمذوف؛  )) الواو هذه حرف عطف كما قلنا آنفا ولنجعلك آية للناس (( قال:

   .قدرتنا ولنجعلك آية للناس؛ نظر إىل احلمار

انظر إلى  )) نعم؛ (( ننشرها يف قراءة: (( )) نعم، ننشزها (( )) وانظر إلى العظام كيف ننشزها يقول (( 
)) ننشزها يعين نركب بعضها على بعض من النشز وهو االرتفاع؛ لقوله  ننشزها أو (())  العظام كيف ننشرها



)) يعين نعلي بعضها على بعض؛ فنظر  ننشزها فـ(( ))؛ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تعاىل: ((

عظم منها راكب على إىل العظام يأيت العظم ويركب على العظم الثاين يف مكانه حىت صار احلمار عظاما، كل 

اهللا حلما بعد أن أنشز بعضها ببعض بالعصب كساه اهللا حلما؛  اه؛ مث بعد ذلك كساه اهللا له، كساآلخر يف مكان

معناها: حنييها؛ ألن العظام قد يبست وصارت كالرميم ما فيها أي مادة للحياة مث قيل )) ف ننشرها أما قراءة: ((

اآلية تقدميا وتأخريا ألن يف ضها على بعض؛ وأما قول بعضهم إن أحييت حبيث صارت قابلة بأن يركب بع

اإلحياء بعد كسو اللحم؛ نقول: ال؛ إن اإلحياء كل شيء حبسبه؛ فاهللا أحيا العظام حىت صارت أيش؟ قابلة بأن 

؛ قال: يركب بعضها ببعض فتتهيأ حلياة احلمار كله؛ ومل يقل اهللا: ينشر احلمار، حىت يقال: إن إنشار احلمار بعث

)) فشاهد ذلك بعينه؛ فاجتمع عندها اآلن آيتان من آيات اهللا؛ إبقاء ما يتغري؛ وإحياء ما   ثم نكسوها لحما ((

   )). ثم نكسوها لحما ه ومل يبق إال عظام هامدة ليس فيها حياة؛ يقول: ((ؤ ت أجزار ثكان ميتا قد تنا

به جعلتهم يفعلون هذا؛ فهم أحسنوا الظن باهللا فقالوا إن الذي نصر بين  شف يا أخي قوة التوكل على اهللا

قال عز وجل وتعلم أن اهللا  إسرائيل قادر على أن ينصر هذه األمة بل هذه األمة أوىل بالنصر؛ فعندهم ثقة باهللا

  . ) أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر يف احلديث القدسي: (

  :.....؟الطالب

ال ال؛ بارك اهللا فيك؛ الصوفية فقدوا شرطا من دعواهم وهي نقول كرامات األولياء وهم ما هم أولياء : الشيخ

على سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقعت مثل هذه املسألة رمبا يغامرون، رمبا؛ الذين للرمحن، أولياء الرمحن 

الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين  خير لكن يف ظين أن هذا اآلن أمر غري ممكن؛ ألن الرسول يقول: (
  ) فهذه اخلريية ما تأيت لغريهم، ال تأيت لغريهم. يلونهم

  ...؟:الطالب

)) من الرسل عموما نعم؟ لكن الذين كلموا بالرسالة تكليما؛  منهم من كلم اهللا اهللا عزوجل قال: ((: الشيخ

ملك؛ أيه م ما كلم بالرسالة تكليما؛ جاءه عليه وسلالظاهر أنه موسى عليه الصالة والسالم حىت حممد صلى اهللا 

  لكن جاءه امللك ؛ لكن ما يف أحد كلم بالرسالة فيما نعلم إال موسى؛ نعم؟

  ...؟:الطالب

  ،يعين  أي نعم لكن ما هو الوحي؛ كل الرسل مكلمني، كلهم مكلمني؛ لكن ابتداء الوحي ابتداء الرسالة: الشيخ

   كلم بالرسالة ما نعلم أحدا كلم ا إال موسى.



ويعلل ذلك بأن الصحابة تأيت هذه الكرامات بصفة آيات للرسول يف التابعني أكثر منها يف  الصحابة  لكراماتا

عليه الصالة والسالم؛ ألن الرسول  على يدهم على يد النيب عليه الصالة والسالم فتكون آية هلم؛ على أن كل  

هذا فهي آية لنبيهم، كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم؛ ألن معناها أو املقصود منها أن ما كان عليه  كرامة لقوم

ألن الرسول الذي كان هذا املتبع اتبعه على  ؛ةالرجل فهو حق؛ فإذا كان متبعا للرسول كان تلك الكرامة اجتهاد

   .هذه قاعدة حق؛ وهلذا نقول: كل كرامة لويل فهي معجزة لذلك النيب الذي اتبع؛

  ...؟:الطالب

صحيح الذي يتدبر هذا جيد أن يف غري الصحابة أكثر، ويف الصحابة أيضا ما    كالمال ال؛ ما فيه أحد  : الشيخ

  كثرت إال بعد موت الرسول عليه الصالة والسالم .

  ...؟:الطالب

  ما ظاهر... :الشيخ

  ...؟:الطالب

وإال كل واحد جييء بإسناد مثل الرجل الذي جاء  وكيدإىل ت كل خرب حيتاج إىل توكيد، كل خرب حيتاج: الشيخ 

)) جعل اهللا له كل  قل هو اهللا أحد دث حديث إن اإلنسان إذا قرأ((حميف بغداد وقال  الرصافة إىل مسجد

سبح له بالليل والنهار؛ والسند يقول: حدثين أمحد تسان كذا وكذا لغة ومالئكة كثرية حرف كذا وكذا لسان وكل ل

ي بن معني عندهم ثقات؛ ملا يي بن معني عن فالن عن فالن عن فالن؛ والناس أمحد بن حنبل وحيينبل وحيبن ح

ي بن معني؛ قال: أنا أمحد بن حنبل وهذا يه اإلمام أمحد من حدثك؟ قال: أمحد بن حنبل وحياانصرف الناس ناد

يف الدنيا أمحد بن حنبل إال أنت؟ لقد  أمحد، ما حسبتك أعقل يا ي بن معني ما حدثناك به؛ قال: واهللا أنايحي

  ...حدثت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل

  إن من ساد أبوه مث ساد من بعد ذلك جده؛ معروف أن األب فوق السائد االبن، واجلد فوق األب؛ 

  ذلك أيضا ...ترتيب :الطالب

  أي من وراء ذلك : الشيخ

  ما متنع الرتتيب اجلد ؟:الطالب

  أيهم؟ : الشيخ

  بعده :الطالب

  ال أبدا ما متنع؛ ألن جده ما هو سيد بعده؛ جده البد أن يكون ساده قبله. : الشيخ 



  ...؟:الطالب

  طيب تقدمي وتأخري فقط. فيهاال هذه : الشيخ

)) أي تبني هلذا الرجل الذي مر على القرية واستبعد أن حيييها اهللا بعد موا؛ أو استعجل  فلما تبين له قوله: ((

ها بعد موا وحصل ما حصل من آيات اهللا عزوجل بالنسبة له وحلماره يأن اهللا تعاىل أو استبطأ أن اهللا تعاىل حيي

قال أعلم أن اهللا على كل شيء  عزوجل؛ (()) أي تبني له األمر الذي حتقق به قدرة اهللا  تبين له ولطعامه؛ ((
كأنه أمر أن يعلم فعلم   ]القراءتان[))؛ والفائدة من  اعلم أن اهللا على كل شيء قدير )) ويف قراءة: (( قدير

أعلم أن اهللا على كل  أمر أن يعلم علما ينتفع به فقال: (( هوأقر وقال: أعلم؛ يعين فيكون يف القراءتني فائدة؛ أن
إدراكا جازما؛ عليه )) سبق لنا مرارا وتكرارا بأن العلم إدراك الشيء على ما هو  أعلم )؛ وقوله: (() شيء قدير

مطابقا هو مبا هو عليه؛ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما؛ فعدم اإلدراك: اجلهل؛ ويش نوع هذا 

: شك، أو ظن، أو وهم؛ عدم اجلهل؟ جهل بسيط ؛ وإدراك على غري ما هو عليه: جهل مركب؛ وعدم اجلزم

اجلزم شك أو ظن أو وهم؛ فإن تساوى األمران فشك؛ وإن ترجح أحدمها فالراجح ظن واملرجوح وهم؛ طيب 

أن اهللا على كل  ومقام اإلنسان يف هذا جيب فيه العلم يعين جيب أن يعلم أن اهللا على كل شيء قدير؛ وقوله: ((
ه؛ والقدرة صفة يتمكن ا من الفعل بال عجز، صفة يتمكن ا )) شيء كل شيء؛ فاهللا قادر علي شيء قدير

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض إنه   من الفعل بال عجز؛ دليل ذلك قوله تعاىل: ((
)) فإذا لو قال قائل: عرف  إنه كان عليما قديرا )) شف ملا نفى أن يعجزه شيء قال: (( كان عليما قديرا

؟ أقول: صفة يتمكن ا من الفعل بال عجز؛ عرف القوة: صفة يتمكن ا من الفعل بال ضعف؛ الن اهللا القدرة

)) ومل يقل: من  اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل الضعف مقابل القوة فقال: ((

  أكمل؟  ))؛ إذا ما الفرق بينهما؟ أيهما أكمل ؟ القدرة قوة بعد ضعف قدرة؛ بل قال: ((

  ...:الطالب

: أمامي اآلن حجر كبري فقلت: امحله، ؛ القوة أكمل؛ كذا وإال ال؟ فالقوة أكمل؛ ويتضح ذلك باملثال: الالشيخ

؟ يعين يا اهللا يا اهللا؛ إح إح إح؛ شيلوا معي؛ زحرت؛ ويش معىن زحرتقلت: امحله؛ فحملته لكنك شلته وأنت 

ال قوة، قدرة ال قوة صح؟ قدرة ألنك ما عجزت عنه محلته، ال قوة ألنك  لكنك شلته؛ هذا أيش؟ هذه قدرة

؛ رجل آخر قلت: امحل هذا احلجر؛ قال هذا احلجر؟ قلت: نعم؛ قال: بسم اهللا  اليت واللتيا ضعفت يعين بعد

 ؛ هذا أيش هذا؟ قوة؛ إذا أيهما أكمل ؟ القوة أكمل؛ لكن القوة أمشل من جهة حيث إا يوصف ...قلب و

ا ذو اإلرادة وغري ذي اإلرادة، يوصف ا من له إرادة ومن ال إرادة له؛ فتقول: الرجل قوي واحلديد قوي؛ 



 صح؟ والقدرة ال يوصف ا إال ذو اإلرادة؛ فتقول: الرجل قادر وال تقول: احلديد قادر، عرفتم الفرق اآلن؟ طيب

)) أي ذو قدرة وهي صفة يتمكن ا من الفعل  أعلم أن اهللا على كل شيء قدير هذا وجه آخر نعم؛ إذا ((

)) كل شيء هذا شامل وإال ال؟ هذا شامل عام؛ قال بعضهم:  على كل شيء قدير بدون عجز؛ وهنا قال: ((

خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؛ يعين معناه أن هذا العموم دخله التخصيص العقلي وهو ذات اهللا؛ يعين 

فليس عليها بقادر وزعم أن العقل هو الذي خصص ذلك؛ قال ذلك صاحب على كل شيء قدير إال ذاته؛ 

 َعَلى َوُهوَ  ِفيِهن  َوَما َواَألْرضِ  السَماَواتِ  ُمْلكُ  ِلّلهِ  تفسري اجلاللني رمحه اهللا على قوله تعاىل يف سورة املائدة: ((
 قول خطأ خطأ عظيم وإن كان مراد قائله )) قال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؛ وهذا ال َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل

واهللا على   صوابا لكنه خطأ من حيث التعبري؛ ألن نفي القدرة عن شيء مع ثبوت التعميم يف قول اهللا تعاىل: ((
د بقوله: خصص ا)) هذا خطأ واعرتاض على اهللا عزوجل؛ والعقل ال خيصص ما قاله؛ فإن أر  كل شيء قدير

؛ أنه ال يقدر أن يفعل كما قاله من قاله من األشاعرة وغريهم أن تعلق األفعال العقل ذاا فليس عليها بقادر

؛ يقول: اهللا عزوجل ما هو يفعل باختياره؛ ألن الفعل االختياري يقتضي احلدوث االختيارية باهللا أمر مستحيل

عل شيئا يف نفسه واحلادث ال يقوم إال حبادث، على زعمهم؛ فإذا كان يريد ذلك أي أن اهللا ال يستطيع أن يف

نقول إن اهللا قادر على أن يفعل ما يشاء فعال اختياريا، يستوي على  اننفهذا حق صح؟ هذا غلط، هذا باطل؛ أل

د امة للفصل بني العباد، وما أشبه ذلك؛ وإن أر االعرش، ينزل إىل السماء الدنيا، يكلم من شاء، يأيت يوم القي

بقادر، أنه ال يقدر أن يفين نفسه، أو ال يقدر أن خيلق مثله، أو ال يقدر أن  ابقوله: خص العقل ذاته فليس عليه

واب ولفظه خطأ؛ مراده صد ذلك فمراده ايعدم يده مع أم ما يقر باليد لكن نقول على سبيل التمثيل إن أر 

صفاته؛  واب لكن لفظه خطأ؛ معىن قولنا: مراده صواب: أن اهللا عزوجل ال يفين نفسه وال يتلف شيئا منص

ولكن ال نقول: إن هذا ألنه غري قادر عليه؛ بل نقول: ألن هذا شيء مستحيل، شيء مستحيل، مستحيل أن 

اهللا يفىن، مستحيل أن اهللا تعاىل  يتلف شيئا من صفاته هذا شيء مستحيل؛ والقدرة إمنا تتعلق بالشيء املمكن؛ 

الشيء املستحيل وصفه احلقيقي أنه ال شيء؛ ألنه  أما الشيء املستحيل فهو على امسه ال شيء؛ ألنه الحظوا أن

ال شيء؛ ولذلك خيطئ خطأ فاحشا  مستحيل؛ وإذا كان مستحيال فتصوره مستحيل ووجوده مستحيل؛ فإذا هو

ا عظيما من يقول: إن اهللا قادر على أن خيلق مثله ولكن مل يرد ـ أعوذ باهللا ـ هذا لو ال أن صاحبه جاهل ادحف

شيء؛ ألن هذا أمر مستحيل، وال ميكن أن يكون املخلوق كاخلالق بأي حال من األحوال؛ لو لكان يكفر ذا ال

دث فال ميكن أن توجد املماثلة إطالقا؛ ال نقول: هو اأزيل وهذا ح مل يكن من البينونة بينهما إال أن هذا قدمي

وما اهللا يريد  ا قال اهللا تعاىل: ((قادر على أن خلق املثل لكنه ما يريد كما هو قادر على الظلم لكنه ال يريد كم



)) وفرق  ليس كمثله شيء )) مل يقل: ال يريد مثله شيئا؛ قال: (( ليس كمثله شيء )) وقال: (( ظلما للعباد

بني التعبري والتعبري؛ املهم أننا نقول: إن اهللا سبحانه تعاىل إن القدرة ال تتعلق مبثل هذه األمور املستحيلة ألن 

ء، ليس بشيء حىت يفرض وجوده؛ فإذا فرضه الذهن فأين هو يف اخلارج؟ ال يوجد نعم؟ يقال: املستحيل ال شي

عامل وال تفرح مبوت العابد؟ الإن الشيطان سلطان الشياطني كبريهم قال له جنوده ذات يوم: ملاذا تفرح مبوت 

به ما ينفع الناس؛ لكن العامل  ألن العابد ال أثر له، عبادته خاصةقال والعابد قد يكون أكثر عبادة من العامل 

أرسل العابد نبدأ بالعابد سينفع، ينفع الناس ويدافع عن دين اهللا؛ وإذا شئتم ضربت لكم مثال؛ قال: طيب؛ قال 

لعابد شيطانا وقال له للعابد: هل يستطيع ربك أن خيلق مثله؟ قال: نعم يستطيع إن اهللا على كل لأوال، أرسل 

ا اجلواب؛ فرجع اجلندي إىل سيده قال: قال كذا وكذا؛ قال: كفر، كفر بذلك؛ ألنه شيء قدير؛ فرح العابد ذ

)) واعتقد أن اهللا عزوجل حادث خملوق ألنه ال  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اآلن كذب قول اهللا: ((

هل يستطيع اهللا أن جيعل مياثل املخلوق إال ما كان خملوقا؛ قال: نسأله مرة ثانية أرسلوا له مرة ثانية قالوا له: 

السموات واألرض يف بيضة؟ بيضة دجاجة، السموات واألرض كلها؛ العابد قال: ويش هذا؟ أبدا ما يستطيع، ما 

أخرى؛ فأرسل إىل العامل قالوا له: هل يستطيع أن اهللا خيلق مثله؟ بعد بلية يستطيع أن جيعلها يف بيضة؛ قال: هذه 

؛ وإال ال؟ طيب قال: هل ى ))؛ قال: جن كمثله شيء وهو السميع البصيرليس   قال: هذا شيء مستحيل ((

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن  يستطيع أن اهللا جيعل السموات واألرض يف بيضة ؟ قال: نعم؛ ((
لى كل بيضة هذه وصغر السموات واألرض ودخلن فيها نعم واهللا عال)) نعم؟ وطبعا إذا أراد اهللا شيئا كرب  فيكون

شيء قدير؛ املهم أننا نقول: إن هذا العموم ال يستثىن منه شيء أبدا؛ والعقل الذي زعم من زعم أنه خيصص هذا 

كثريا ما يقول العموم؛ نقول: إن هذا أصال ليس بداخل فضال عن أن خيرج بتخصيص.فإذا قال قائل: نسمع  

   الناس: إنه على ما يشاء قدير


